
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXVI_  сесія    VІI _  скликання   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1229                         

          

Про надання та відмову у наданні  

дозволів на проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок   

 

Розглянувши клопотання юридичних та заяви фізичних осіб, враховуючи 

генеральний план забудови міста Ужгород, керуючись статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 128 

Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель» 

 

                            міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок:    

  

 1.1. Гр. Рошко Ганні Йосипівні земельної ділянки площею                    

0,0369 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                             

вул. Залізничній, 3 "а". 

 1.2. Гр. Коцур Марії Іванівні земельної ділянки  площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-Березня, 30 "в". 

1.3. Гр. Колечку Вадиму Олеговичу земельної ділянки  площею 0,0533 га 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Українській, 16 "г". 

 1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Ужгород» земельної 

ділянки площею 0,0237 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Шумній, 25. 

 1.5. Гр. Копчі Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                   

вул. Олександра Радіщева, 1.   

 1.6. Гр. Лозан Михайлу Федоровичу земельної ділянки площею 0,0021 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на пл. Шандора Петефі, 25/12. 

 1.7. Приватному акціонерному товариству "Закарпаттялада" земельної 

ділянки площею 0,7958 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Собранецькій, 160.   



 

 1.8. Громадській організації "Об'єднання власників земельних ділянок 

"УЖ" земельної ділянки площею 0,4004 га для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Єньківській.   

 1.9. Гр. Данюк Ользі Михайлівні земельної ділянки площею 0,0072 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 29.   

1.10. Гр. Костів Світлані Михайлівні земельної ділянки площею                    

0,1805 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45. 

1.11.  Гр. Костіву Віктору Івановичу земельної ділянки площею                    

0,1570 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Електрозаводській, 45. 

 

 2. Відмовити у наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок:    

  

 2.1. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1053 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по Київській набережній, 3 на підставі ст. 128 

Земельного кодексу України. 

 2.2. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство 

«Валентина» земельної ділянки площею 0,1300 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Малокам’яній, 10. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


